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ABSTRACT: This article is devoted to the analysis 

of the rocks of the Prykhibinsky complex, which is 

part of the Imander intrusion, a layered 

Ppaleoproterozoic body containing PGE 

mineralization, which along with other similar 

intrusions formed during the formation of the Kola-

Lapland Mobile Belt during the breakup of the 

Kenorland supercontinent. This intrusion is 

relatively little known due to its residual exposures 

in several places, the lack of large-scale mining 

works and the few drillings. Particularly poorly 

known is the Prykhibinsky zone occurring along 

with the Devonian intrusion of the alkaline rocks of 

Chibina, which contributed to secondary processes 

in these rocks. This text is the petrological 

characteristics of the rocks collected from this 

complex together with a discussion of their 

petrological features. Metamorphised gaborites and 

blastomylonite were examined, as well as rocks 

accompanying the said intrusion, included in the 

Imandra-Varzuga Belt. 

KEY – WORDS: petrographic characteristics, 

prykhibinskiy complex, Imandra massif, 

paleoproterozoic, PGE, layerd. 

1. INTRUDUCTION. 

  

 The Imandra intrusion is located in a 

much larger structure, called the Imandra-

Varzuga belt, which houses the old archaic 

formations of the paleoryphthogenic structure 

of the green belt, mixed with volcanic-

sedimentary material and numerous various 

intrusions [12], Fig. 1. In the southern part of 

this belt there are meta-sedimentary-volcanic 

formations around which there is the Imandra 

intrusion on the west side and the Fedora tundra 

intrusion on the northeast. The western border 

of this unit is the intrusion of the 

Monchepluton, from the south it borders with 

the Belamoryian Block and the Kandalaksha 

zone, from the east with the Tier craton, and 

from the north with the archaic structures of the 

Kiejvy Massif [12]. As part of this large unit 

with an area of nearly 8 thousand km2, there are 

two platinum massifs of stratified intrusions: 

Imandra and Fedoro-pana. The Imandra 

Intrusion is an intrusive form that is located in 

the northwestern part of the belt, covered with a 

complex of sedimentary-volcanic rocks. The 

area of the said intrusion is 225 km2. This 

intrusion manifests itself on the surface in the 

form of eight massifs coming out to the surface: 

Prikhibinskiy, Monchepoluostrov, Seyavarench 

mountain, Devichya and Mayyabr mountain, 

Yagelnaya mountain, Ospe - luvtuayvench, 
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Ekostrovskiy, Umbarechenskiy, Bolshaya 

Varaka [3,8], Fig. 1. However, it is now a 

heavily elongated unit, which is also intersected 

by numerous intrusions, including the central 

alkaline intrusion of the Devonian age - the 

Khibina massif. The boundaries of individual 

complexes were examined both in exposures 

and with shallow drilling. Their current shape is 

associated with many geological processes. the 

umbarechienskiy massif appears east of Lake 

Imandra to the river Umba, and about 10km 

further it is wedged. Its extent is about 70km. 

On the west bank of Imandra, this massif also 

stretches about 10km and is cut by a 

chunatundra split. All discussed complexes 

beyond the area of Devicha Moutain are very 

flattened and eroded, often covered with a layer 

of weathered exposure, which on the surface is 

visible in the form of small isolated smooths.  

 

Fig. 1. Geological map of the Imandra massif (according to [3]). Massif designations: Prikhibinsky (1, 

also marked with a red rectangle), Monchepoluostrov (2), Mount Seyavarench (3), Mount Devichya 

(4), Mount Yagelnaya (5), Ospe - Luvtuayvench (6), Ekostrovskiy (7), Umbarechenskiy ( 8), 

Bolshaya Varaka (9). 

2. 2. STRUCTURE OF THE IMANDRA 

INTRUSSION. 

 

Previous studies of the Imandra Massif 

have allowed to separate several zones in it: 

contact bottom with a thickness of about 7m, on 

which the lower one with a thickness of up to 

100m lies, the main zone with a thickness of 

about 2000m, an upper layered zone with a 

thickness of 300m and an upper ceiling part 

with a thickness of 150-500m [6,8]. Studies 

have shown [8] the occurrence of a zone in the 

Bolshaya Varaka mountain, built of 

microgabbronorites, containing zonal gabbroid 

and anorthosites up to 50 cm in size, the rocks 

of this zone are strongly shredded and 
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metamorphosed. The lower layered zone above 

the maximum thickness of up to 120m, 

decreasing towards the east, is made of norites 

and chromitites that are intersected by 

melanonorites with a thickness of 0.1 to 0.6m, 

sometimes there are also gabbronorites, which 

are also found in the upper part of this zone's 

profile . Melanorites are chromite-

orthopyroxene accumulates, with plagioclase, 

clinopyroxene and quartz in the form of 

intercumulus. In chromite, chromite crystals 

reach from 0.1 to 0.3 mm, in silicate (biotite-

actinolite) mass, without joining together. In the 

region of the Majavr mountain, chromites are 

poikilite inclusions in orthopyroxenes and 

plagioclase, constituting the orthopyroxene-

plagioclase-chromite accumulate. 

Gabbronorites, in turn, are orthopyroxene-

plagioclase accumulates with clinopyroxene 

intercumulate. Above these rocks is the main 

zone, built of gabbronorites. In the region of the 

Majavr mountain, three series of this zone are 

visible: the first with a thickness of 30, the 

second and third 80m, built respectively of 

porphyry-, massive- and leucocratic 

gabbronorites, which are accompanied by 

pegmatites, sometimes with an admixture of 

olivine. These rocks are best visible in the area 

of the Jagielna Mountain, where massive 

plagioclase-ortho-clinpyroxene cumulative 

gabbronorites are exposed, with a small 

admixture of quartz and microcline in the 

intercumulus. In olivine gabbronorites, olivine 

are almost completely replaced by magnetite 

crystals. The upper stratified zone, made of 

gabbro and leukogabbro, in the lower part 

represented by gabbronorites, having a horizon 

of gabbro-anorthosites with a thickness of about 

40m with microgabbro overgrowth. This zone is 

transitional from the main zone's gabbronorites 

and to the gabbro-diorites. Its limits are marked 

by the appearance of titanomagnetite. 

Leukogabbro or gabbro-anortositis, plagioclase 

accumulate with amphibolized clinopyroxene 

and titanomagnetite with quartz in intercumulus 

are also the most common here. 

Above this complex are picrites 300-

500m thick, with rocks containing 

titanomagnetite (up to 10m thick) lying on 

gabbro-anorthosites. In the west, there is a 

crushed gabbroanorthosite, in the east, a 

crushed gabbro. Above are the titanomagnetite 

aggregates, and two layers and quartz 

ferrodorite with a thickness of 15-35 m in 

which there is an increased content of apatite. 

Transitions in the discussed zone to various 

types of rocks are smooth, the boundaries were 

separated on the basis of microscopic analyzes 

[9]. Quartz ferrodorite are the final phase of 

residual crystallization of the alloy.  

 

3. METHODS. 

  

 Prikhibinsiy complex was investigated by 

the author in the years 2001-2003, the Devicha 

mountain region in 2016 and the exsostrovskiy 

massif in 2017. During the exploration, rock 

samples were taken, and then thin plate 

preparations were made that were subjected to 

analyses in the micro area. For this purpose, the 

Leica DM 2500P optical polarizing microscope 

located at the Department of Geology, Soil 

Science and Geoinformation, were used. 

 

4. WYNIKI. 

 The rocks of this complex are relatively 

poorly exposed. Mayavrskij massif (Mayavr 

and Devicha mountains) stretches for 18 km on 

the NW from the lake Imandra to Ostrovskaya 

mountain and has a thickness of 2.5 km, cut by 

splits, lying in metavulcanites. The massif of 

the Yagelnaya mountain has a size of 2x2.5km, 

is tectonically cut from the west. 

 In the prikhibinskiy massif area, in turn, 

the observation possibilities were very limited 

and are based only on single samples taken 
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from blocks in the weathered field, which were 

found in the study area. 

 Four samples were collected in the 

prikhibinskiy massif, the description of which is 

given below. These are the samples: 25CH02 

(amphibolite schist), 25aCH02 

(blastomyllonite), 26CH02 (garnet amphibole 

gneiss) and Y_Ch02 (amphibolite gneiss). 

 Sample Y_Ch02 -amphibolite gneiss. The 

background of the rock is filled with large 

crystals of the common hornblende, sometimes 

it is also twin. The hornblende crystals contain 

poikilite inclusions of quartz, hematite, 

zirconium, rutile, and clinozoisite. (fig 2) 

clinozoisyte along with titanite is also in the 

vicinity of the hornblend surrounding it also 

with biotite plates. Some hornblende crystals 

are accompanied by epidote and biotite. Along 

with the hornblende there are also relict small 

crystals of orthopyroxene (hypersthene). 

However, there are very few of these phases in 

the discussed rock (about 1%). Feminine phases 

fill about half the volume of rock.                       

. 

Fig. 2. Microphotograph of massive amphibolite gneiss from the Prikhibinskiy region: titanite (tit) 

near biotite (bt), and common hornblende (hbl) on the quartz and clinopyroxene (cpx, A,B).

  

Fig. 3. Microphotograph of garnet blue amphibole gneiss gneiss from the Prikhibinskiy region: garnet 

crystals (gar) with rutile (rt) inclusion and clinopyroxene (cpx) with hornblende (hbl). 
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Fig. 4. Microphotograph of blastomylloonite from the Prikhibinskiy region: clinopyroxene (cox) on the 

hornblende and titanite. 

 Next to it are large, tablet-like orthoclase 

crystals in accordance with Carlsbad law. In the 

background of these crystals there are sericite, 

biotite, clinozoisite inclusions. Next to these 

crystals there is also kumingtonite, placing itself 

in the spaces between the feldspars along with 

the accompanying hornblende. 

Sample 25aCH02 blasytomyllonite. The 

background of the rock is filled with crystals of 

recrystallized diopside, diabolically twinned 

together. Next to it, tremolite crystals and 

hornblende also form large accumulations in the 

rock. Titanite often accompanies them with ore 

minerals and hematite (fig 4). There is also 

epidote and clinozoisite in the rock. Chlorites 

also occur in the rock. A very small amount (up 

to 10%) of quartz and albite is present in the 

interactions of these minerals. Accumulated 

carbonates also occur with tchem 

Sample 25CH02 amphibolite schists. The rock 

background is filled with elongated amphiboli 

crystals (kumingtonite and common 

hornblende). They form mutually overgrown 

strongly elongated aggregates [001] giving the 

shale character of the rock. In their 

interventions, small relic crystals of 

clinopyroxene (diopside) are noticed. Inside the 

amphibians there are numerous zircons forming 

a characteristic pleochroic halo around as well 

as numerous sulphide minerals together with 

hematite (Fig. 5). Hematite underlines the 

linearity of the rock, often forming small veins 

probably associated with the migration of 

solutions in the rock. Sometimes there are also 

clusters resembling ilmenite and titanite 

glomeroblasts. The rock also contains 

clinozoisite against the background of 

plagioclases and quartz forming the femic 

zones. 
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Fig. 5. Microphotograph of massive amphibolite from the Prikhibinskiy region: hornblende with 

cummingtonite and relict clinopyroxenes. 

 Research on sulphides in these rocks has 

shown that these rocks contain pyrite, 

chalcopyrite and pyrrhotite, accompanied by 

chalcocite and digenite. In addition to rutile and 

titanite, minerals such as magnetite and ilmenite 

are also found. Sulphides usually form nest 

accumulations in these rocks (Fig. 6), while 

oxides and silicates accompany mafic minerals.

Fig. 6. micrographs of ore minerals from rock samples of the massif. Sample 25CH02 (A,B) and 

YCH02 (C,D) with chalcopyrite (chpy), pyrrhotite (pyr). 
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5. DISCUSSION  

 The rocks of this Imandra intrusion are 

currently several massifs tectonically separated 

from each other by other works. Imandra 

intrusion rocks were unevenly metamorphosed, 

from the greenery facies in the NE part, to the 

epidote-amphibolite in SW and the navy-blue 

hornblende facies in the area of Yagielnaya 

Mountain [10]. This metamorphism includes 

not only intrusion rocks but also surrounding 

rocks [11]. The rocks of the upper intrusion 

zone are highly metamorphosed, plagioclase 

undergoes saussuritization, pyroxenes are 

replaced by ordinary hornblende, and 

titanomagnetite - leucoxene, although some 

relics of magmatic origin, titanomagnetite-

plagioclase cumulate are preserved in them. In 

the Prikhibinsky massif there is additionally a 

contact metamorphism associated with the 

impact of a large alkaline intrusion Chibin of 

the Devonian age. In the tectonic zones, 

myllonites were formed, which also underwent 

some degree of metamorphosis. 

Russian researchers in their works [9, 4-6] point 

to two theories regarding the intrusion of 

Imander: according to the first, they are 

separate bodies that were formed by magma 

injection in various unrelated chambers. 

Another theory indicates that the massifs are 

now cut blocks of one large intrusion – Imandra 

loppolite, which is indicated by similarities in 

the profiles of these blocks [5]. Gravimetric 

anomaly demonstrated by geophysical studies 

indicates the existence of a large body 

extending to a depth of up to 4 km under the 

discussed massifs of the western part, which 

probably binds the massifs together as 

fragments of one body with an extent of about 

1500 km2 [6,8]. The results of geological and 

geophysical research confirm the hypothesis 

that the isolated blocks located today are part of 

one large formation of Imandra intrusion, 

whose original structure was torn apart by 

tectonic movements. 

The age obtained by the U-Pb method in 

zirconium is 2441-2438 million years, while the 

volcanite complexes covering it, respectively 

2437 million years, indicating a relatively short 

time window between the appearance of acid 

volcanites and the discussed intrusion. The age 

of the anorthosites of the Prikhibinsky Massif 

was set at 2437+11 Million [7], Bolshaya 

Varaka gabbronrites at 2441+1.6 Million [1], 

and 2446+39 Million [2]. Post-magmatic 

tectonic movements of svekofene orogenesis 

caused deformations of the said rock intrusion. 

6. CONCLUSSION. 

The Prikhibinskiy massif is one of several 

exposures associated with the Imandra 

intrusion. Rocks found in this area have 

undergone multiple metamorphisms as 

evidenced by various mineral associations. 

Their belonging to the Imandra massif is 

evidenced by relict phases, a system of 

metamorphic minerals mimicking the 

cumulative structure of primary rocks, sulfide 

mineralization with pyrrhotite and chalcopyrite, 

ilmenite and titanite. The researched rocks can 

be attributed to metamorphosed gabbronorites 

(amphibolite gneiss and massive amphibolite) 

while blastomyllonite is already associated with 

later tectonic zones. Rather, the garnes-

amphibolite gneiss can be included among the 

rocks surrounding the massif in question in the 

overburden of the Imandr intrusion 

(metamorphosed granophyres). The exposures 

of these rocks are additionally covered with 

periglacial sediments and weathered deposits, 

and they are difficult to observe directly, often 

forcing seekers to make attempts from 

secondary accumulations. 
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ABSTRAKT: Dolina Szklarki i Prądnika,  

ulokowane są w bliskim sąsiedztwie Krakowa.  Są 

to nieduże liczące kilkanaście km doliny jednak 

mające malowniczy charakter. W ich dnach panuje 

często specyficzny mikroklimat a ich znaczenie było 

docenione jeszcze w czasach średniowiecznych, 

kiedy budowano tu grodziska. Ze względu na 

charakter skał otaczających (wapienie, rzadziej 

dolomity) dochodzi do krasu który przyczynia się 

do eksponowania wielu ciekawych form 

ostańcowych (znane maczygi, liczne skałki w 

okolicy) jak i jaskiń oraz wywierzysk. Prócz tego 

same doliny wykazują ciekawą zmienność utworów 

skalnych gdyż w ich dnach odsłaniają się utwory 

paleozoiku, w zboczach zaś mezozoiku a przykryte 

są one utworami kenozoiku. Na niewieliiej 

stosunkowo powierzchni tych dolin można 

obserwować wiele różnorodnych form 

geologicznych o dużych walorach krajobrazowych i 

dydaktycznych. Doliny są objęte różnymi formami 

ochrony i przebiegają przez nie szlaki turystyczne 

choć generalnie infrastruktura turystyczna jest 

rozwinięta w stopniu znacznie niższym do 

potencjału jaki one niosą.   

SŁOWA KLUCZE: Dolina Prądnika, dolina 

Szklarki, walory przyrody nieożywionej, 

geoturystyka. 

ABSTRACT: The Szklarka and Prądnik Valley are 

located in the close vicinity of Krakow. These are 

small valleys, several kilometers long, but with 

picturesque character. Their bottoms often have a 

specific microclimate and their importance was 

appreciated even in medieval times, when 

strongholds were built here. Due to the nature of the 

surrounding rocks (limestone, less often dolomites) 

comes to karst which contributes to the display of 

many interesting forms of the inselberg (known 

maces, numerous rocks in the area) as well as caves 

and wywierzysk. In addition, the valleys themselves 

show an interesting variability of rock formations 

because their bottom reveals Paleozoic formations, 

while in the slopes of the Mesozoic form and they 

are covered with Cenozoic formations. On the 

relatively relatively small surface of these valleys, 

one can observe many diverse geological forms of 

great landscape and didactic value. The valleys are 

covered by various forms of protection and tourist 

routes run through them although generally the 

tourist infrastructure is developed to a much lower 

degree to the potential they carry. 
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1. WSTĘP. 

  

 Rejon krakowskiej aglomeracji leży w 

wyjątkowym miejscu na mapie geologicznej 

Europy, na styku wielkich jednostek 

geologicznych takich jak Blok Małopolski, na 

wschodzie, zaliczany do strefy TESZ (Trans 

European Suture Zone), Blok Górnośląski, na 

zachodzie, należący do Epiwaryscyjskiej 

Platformy Zachodnioeuropejskiej, stanowiący 

geoklinalne zagłębienie zbudowane z utworów 

paleozoiku oraz nasunięcie i przedpole Karpat 

lokujące się od południa [2,5]. Od Północny zaś 

występują skały mezozoiczne (częściowo na 

bloku górnośląskim a częściowo na bloku 

małopolskim) reprezentowane przez skały 

triasu (na zachodzie), jury i kredy (na 

wschodzie) w dolinach zaś odsłaniają się skały 

dewonu, karbonu i permu (w tym wulkanity 

permskie) [1,2,4,5,11]. W rejonie zapadliska 

występują zaś liczne skały neogenu a całość jest 

przykryta licznymi utworami plejstocenu i 

holocenu [6,10]. Tak niezwykła mozaika, 

pozwalająca na obserwacje w terenie skał od 

dewonu po holocen przyczyniła się od dawna 

do tworzenia szeregu form ochronnych oraz 

wytyczenia wielu ścieżek o charakterze 

edukacyjnym z nawiązaniem do 

geoturystycznego aspektu budowy geologicznej 

podłoża. Autorzy w niniejszym opracowaniu 

skupiają się na północnych i północno-

wschodnich okolicach Krakowa, zbudowanych 

głównie z jurajskich i kredowych skał 

należących do południowej części Wyżyny 

Krakowsko –Częstochowskiej (Fig. 1).  

 
 

Fig. 1. Mapy geologiczne Europy  Rejonu Krakowskiego [13,14]. 

Typowe atrakcje geoturystyczne tego regionu 

to: Wyżyna Olkuska zawierająca liczne bardzo 

malownicze formy ostańcowe wapieni 

masywnych późnojurajskich oraz Wyżyna 

Miechowska z występującymi skałami 

kredowymi oraz pokrywam lessowymi. 

Wyżyna Olkuska stanowi południowa 

kulminację orograficzną Wyżyny Krakowsko –

Częstochowskiej, ze skałką Grodzisko w 

okolicach Jerzmanowic (512 m n.p.m.)[6]. W 

wyniku licznych form krasowych na wyżynie 

tej znane są ostańcie erozyjne widoczne 

wyróżniające się na tle paleopowierzchni 

zrównania, odsłaniającej się w wierzchowinach 

w postaci lekko pofalowanego krajobrazu. W 

dolinach silnie rozwinięty kras spowodował 

powstanie licznych jam krasowych, jaskiń, 

wywierzysk, bram. Formy te dobrze są znane z 

tzw. dolinek podkrakowskich oraz Dol. 

Prądnika z której najpiękniejszy fragment 



10 | Huber M.|  Selected geotouristic attractions of the inanimate nature of the Prądnik and Szklarka valleys (north-
west around Krakow).  

 

Geo-Science Education Journal 2020; 1 (10): 8-14 

pomiędzy Ojcowem a Skałą jest chroniony jako 

Ojcowski Park Narodowy [1,9]. Dolinki 

podkrakowskie zasługują na szczególne 

zainteresowanie, gdyż w niektórych 

przypadkach w wyniku działania form 

krasowych doszło tam do przebicia pokrywy 

mezozoicznej i odsłonięcia skał paleozoiku 

(karbońskich i dewońskich wapieni i dolomitów 

i skał magmowych wieku permskiego)[2-5]. 

Tak jest np. w dol. Szklarki. Ponadto w 

dolinach tych istnieją liczne martwice 

holoceńskie związane z działalnością źródeł 

mineralizowanych bijących licznie w dnach 

dolin[8,11]. Wyżyna Olkuska na zachodzie 

zbudowana jest głównie z wapieni triasowych 

natomiast we wschodniej części dominują 

wapienie masywne, jasnokremowe zaliczane do 

Oksfordu (późna jura). Wapienie te zwykle są 

wykształcone w postaci płytowej, uławiconej z 

licznymi konkrecjami krzemiennymi, 

najczęściej spotykane w rejonie 

podkrakowskim oraz wapienie masywne, 

biohermowe tworzące liczne formy o 

charakterze ostańcowym (ze względu na 

znacznie większa odporność ich na wietrzenie). 

Są to pozostałości raf koralowych [7,8,12].  Na 

Wyżynie Olkuskiej występuje szereg atrakcji 

związanych z tzw. Dolinkami Podkrakowskimi, 

oraz Dolina Prądnika. Autorzy skupili się w 

niniejszej pracy na zaprezentowaniu dol. 

Prądnika oraz dol. Szklarki.  

2. METODYKA. 

 

Badania terenowe były prowadzone w 

latach 1999-2013 wraz z dokumentacją 

fotograficzną. W trakcie rekonesamnsu 

dokonano inwentaryzacji różnorodnych 

odsłonięć skał oraz ich opisu.  

3. WYNIKI. 

 Zbadane doliny Prądnika i Szklarki 

stanowią niedługie ale malownicze obszary w 

rejonie sąsiadującym z Krakowem. Dolina 

Szklarki liczy sobie 9km, zaś dol prądnika liczy 

ok 28km.                       . 

  

Fig. 2. Typowy krajobraz dolinek Wyżyny Olkuskiej (po lewej) i Wyżyny Miechowskiej (po prawej). 

Jednak ze względu na interesujący charakter w 

wielu miejscach znajdują się obszary chronione. 

W dolinie Prądnika są to m. in. Ojcowski Park 

Narodowy, Urzytek Ekologiczny doliny 

Prądnika zaś w dol. Szklarki Zerzerwat 

przyrody Dolina Szklarki. Przez wspomniane 

doliny przebiegają liczne szlaki turystyczne w 

tym także rowerowe. Poniżej zamieszczono 

opis dolin.  
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3.1. Dolina Prądnika. 

Dolina Prądnika ciągnie się od miejscowości 

Sułoszowice po Pradnik Korzkiewski do granic 

administracyjnych Krakowa na południu. Jest to 

dolina założona w skałach wapiennych głównie 

jurajskich (rzadziej kredowych) tworzących 

wiele malowniczych forma takich jak iglice, 

maczugi, żebra, z licznymi w tym rejonie 

jaskiniami (ponad 300).  

  

  

Fig. 4. Krajobraz Doliny Prądnika (A-C) w okolicach Ojcowa i Pieskowej Skały (D). 

 W niektórych miejscach na skałach tych 

można znaleźć pokrywy lessowe. Dolina ta ma 

ścisły związek z Prądnikiem, który erodując 

stworzył malowniczy krajobraz. W czasie erozji 

powstały tez liczne terasy strumienia, które 

widoczne są na różnych wysokościach, 

D C 

B A 
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najwyższe z nich (umiejscowione nawet 80m 

nad współczesnym dnem) były niekiedy 

wykorzystywane do budowy twierdz i zamków 

(np. w Ojcowie czy Pieskowej Skały). 

Najczęściej spotykane skały to głównie 

wapienie występujące w wyżej wymienionych 

trzech facjach o barwie jasnokremowej, 

kontrastujące z otoczeniem porośniętym przez 

lasy liściaste i łąki w dnie doliny. W dnie doliny 

panuje specyficzny mikroklimat wynikający z 

częściowego jej zacienienia oraz znacznie 

mniszej ilości wiatrów w porównaniu z 

okolicznymi wierzchowinami. Dodatkowo 

wody Prądnika powodują znaczny wzrost 

wilgotności powietrza w dolinie. Dolina ta jest 

chroniona Parkiem Narodowym, w 

miejscowości Ojców oraz pobliskiej Skale czy 

Prądniku Korzkiewskim istnieje liczna 

infrastruktura turystyczna. W dnie doliny 

przeprowadzone są liczne szlaki turystyczne, 

piesze i konne. Niektóre z nich mają w 

ograniczonych odcinkach charakter górski 

(strome podejścia, ściany nawisy, grzędy). W 

okolicach Ojcowa znajdują się liczne 

ekspozycje i muzea oraz szereg tablic 

informacyjnych, często o charakterze 

wielojęzycznym. Ze względu na bliskość 

Krakowa i duży ruch turystyczny w tym 

rejonie, teren ten jest bardzo dobrze 

przystosowany do ruchu turystycznego. 

Problematycznym jest jedynie niewielki obszar 

chroniony obejmujący tylko ścisłą dolinę rzeki 

oraz liczne drogi ponadregionalne w bliskim 

sąsiedztwie (np. droga ekspresowa z Krakowa 

do Katowic). 

3.2. Dolina Szklarki.  

Dolina ta odsłania się nieco na zachód od Dol. 

Pradnika. Posiada 9km długości i ciągnie się od 

miejscowości Jerzmanowice (z  najwyższa 

kulminacją Wyzyny Olkuskiej) po przez 

miejscowość Szklary do Dubia. 

  

Fig. 5. Skałka Grodzisko (po lewej), Odsłonięcie wapieni dewońskich w Dubiu z żyłą andezytową 

skał permskich (po prawej).  

 W zboczach tej doliny widoczne są liczne 

wapienie głównie jurajskie natomiast w dnie 

odsłaniają się dolomity i wapienie 

późnodewońskie, które dalej ku zachodowi 

przechodzą w wapienie wczesnokarbońskie, 

silnie sfałdowane związane z hercyńska 

tektonika Antykliny Dębnika. Są to skały barwy 

ciemnoszarej, mocno skrystalizowane (głównie 

węglanowe) zawierajace liczne inkluzje H2S 

wydające charakterystyczny zapach po 

przepołowieniu. Związane są one z ciepłymi 

zatokami w których licznie rozwijały się 

koralowce i ramienionogi w okresie późnego 

paleozoiku. Skały te zostały sfałdowane w 

wyniku działalności orogenezy hercyńskiej a w 

jądrze antykliny znalazły się intruzje skał 
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wulkanicznych (głównie o składzie 

andezytowo-riodacytowym), tworzące liczne 

żyły i apofizy przecinające wapienie dewonu 

(widoczne np. w pobliskim kamieniołom w 

Dubiu) przyczyniając się niekiedy do 

odbarwienia skały oraz wystąpienia szeregu 

minerałów (np. serpentynitów). W 

towarzystwie tych utworów w dnach dolin 

występują liczne źródła wód 

zmineralizowanych wysoko wapniowych, które 

we wczesnym holocenie przyczyniły się do 

powstania martwic w tym rejonie. Najbardziej 

znanym przykładem jest tzw. martwica 

Radwanowicka. Obszar ten (po za 

kamieniołomem) należy do Parku 

Krajobrazowego Dolinki Podkrakowskie i jest 

licznie pokryty siecią szlaków pieszych oraz 

rowerowych i samochodowych. W 

najważniejszych odsłonięciach (np. w okolicach 

Dubia) istnieja liczne tablice informacyjne. Ze 

względu na bliskość Krakowa i Ojcowa w tym 

rejonie baza turystyczna jest skromna, nie 

przeszkadza to bowiem turystom do 

odwiedzenia tej niedaleko położonej dolinki. 

 

4. DYSKUJA I WNIOSKI. 

 

Omawiany teren jest bardzo atrakcyjny pod 

względem geologicznym, gdyż można w nim 

obserwować skały od paleozoiku po kenozoik. 

Bogactwo form wynikających z paleogeografii, 

tektoniki oraz procesów wtórnych (głównie 

erozji) powoduje iż na niewielkim obszarze jest 

ich duże nagromadzenie i zmienność. 

Omawiany obszar jest stosunkowo gęsto okryty 

licznymi szlakami przystosowanymi do 

każdego rodzaju turystyki a ze względu na 

bliskość Krakowa posiada duże zaplecze w 

postaci niezbędnej infrastruktury turystycznej. 

Omawiane miejsca są znane w licznych 

przewodnikach, albumach oraz w Internecie. 

Prowadzone są ponadto liczne zajęcia o 

charakterze dydaktycznym zarówno dla 

studentów turystyki jak i szeroko pojętych nauk 

o ziemi. 

DEKLARACJA TRANSPARENTNOŚCI 

Autor nie deklaruje konfliktu interesów w 

niniejszej publikacji. 
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ABSTRAKT: Kataranskity to określenie gnejsów 

plagioklazowo-amfibolowych z enklawami 

piroksenów otoczonych granatami. Ich walory 

estetyczne oraz powszechność występowania 

szczególnie w utworach morenowych stanowi o 

wyjątkowości omawianych skał. Niniejszy artykuł 

poświęcony jest petrologii tych skał w oparciu o 

analizy mikroskopowe. Badania prowadzone przez 

autora wykazały iż skały te ulegały 

metamorfizmowi przynajmniej dwa razy. Pierwszy 

raz, gdy na około piroksenów wytworzyły się strefy 

koronalne, prawdopodobnie utworzona przez 

flogopit, drugi raz gdy strefy te zostały 

zmetamorfizowane i wykrystalizowały z nich 

granaty, zamykając w swym pierścieniu reliktowe 

orto i klinopirokseny.   

SŁOWA KLUCZE: kataranskity, petrografia, 

mineralogia, mikroanaliza. 

ABSTRACT: Kataranskites are plagioclase-

amphibolic gneisses with pyroxene enclaves 

surrounded by grenades. Their aesthetic value and 

commonness, especially in moraine formations, is 

the uniqueness of the rocks in question. This article 

is devoted to the petrology of these rocks based on 

microscopic analysis. The research conducted by the 

author showed that these rocks metamorphism at 

least twice. The first time when coronal zones 

formed around pyroxenes, probably formed by 

phlogopite, the second time when these zones were 

metamorphosed and crystallized grenades, closing 

the relic ortho and clinopyroxins in their ring. 

KEY – WORDS: kataranskites, petrography, 

mineralogy, microanalysis. 

1. WSTĘP. 

  

 Kataranskity to granatowo-amfibolitowe 

gnejsy zawierające piroskeny należące do 

paleoproterozoicznej intruzji Monchetundry [1-

9], spotykane w osadach morenowych 

odsłaniające się także w rejonie masywu 

Monchetplutonu, także w sąsiednich masywach 

a nawet w oddalonych i kilkadziesiąt km na 

południe Chibinach [obserwacje autora]. Skały 

te mają makroskopowo zielonkawo-biały kolor 

z odcieniem różu w skałach mających granaty. 

Ich struktura jest typowo gnejsowa, słojowa, 

czasem oczkowa gdzie oczkami są enklawy 

minerałów femicznych otoczone granatami. Po 

rozłupaniu często także widoczna jest struktura 

prętowa. Skały te są bardzo efektowane 

zwłaszcza po wypolerowaniu. Ich walory 

estetyczne są interesujące z uwagi na ciekawy 

układ minerałów i struktur nimi wywołanych. 

W niemniejszym tekście znajduje się 

petrograficzny opis tych niezwykłych kamieni 

(fig 1).  
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Fig. 1. Makroskopowe fo5tografie kataranskitów ukazujące ich różnorodność. 

2. METODYKA. 

 

Badania omawianych skał były 

przeprowadzone w terenie w latach 2001-20013 

oraz w roku 2019, w masywie Monchetundry. 

W trakcie rekonesansu pobrano próbki skał a 

także wykonano próbki płytek cienkich, 

polerowanych które zostały poddane 

obserwacjom w mikroskopie optycznym Leica 

DM2500P a następnie badaniom w 

mikroobszarze z użyciem skaningowego 

mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600 z 

przystawka EDS. Badania te zostały wykonane 

w Zakładzie Geologii, Gleboznawstwa i 

Geoinformacji w Uniwersytecie Marii Curie 

skłodowksiej w Lulinie.  

3. WYNIKI. 

 Tło skały (w próbce 14M03) wypełniają 

duże tabliczki plagioklazów, poprzerastane 

gęsto poikilitowymi wrostkami klinozoisytu 

(fig. 2a,b). Wśród tych minerałów widoczne są 

także agregaty hornblendy zwyczajnej, której 

towarzyszy tremolit i pojedyncze blaszki 

biotytu (fig. 2d). W ich sąsiedztwie spotyka się 

także epidot. Niekiedy hornblenda zwyczajna 

tworzy także skupiska wraz z klinozoisytem 

(jak to ma miejsce w próbce 17M03) lokując się 

na tle plagioklazów. W interstycjach 

plagioklazów spotyka się czasem niewielką 

ilość kwarcu oraz ortoklazu. Pomiędzy 

minerałami femicznymi  widoczne są duże 

skupiska faz maficznych które wykształcone są 

zgodnie z wyraźnie zaznaczająca się 

strefowością. Pojawia się najpierw hornblenda 

zwyczajna tworząca duże zwarte kryształy, 

także poikilitowo poprzerastane klinozoisytem. 

Od strony zewnętrznej niekiedy pojawiają się 

niewielkie ilości biotytu. Od wewnątrz  na tle 

hornblendy widoczne są niekiedy skupiska 

tytanitu z reliktowym rutylem w środku 

pomiędzy którymi widoczne są kryształy 

klinopiroksenu., diablastycznie przekrystalizo-

wującego się ze sobą nawzajem (fig. 3c). 

Kryształy rutylu przypominają swoim kształtem 
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helicytowe wrostki przypominając struktury 

rotacyjne agregatów w omawianej skale (fig. 

3a).                       . 

Fig. 2. Mikrofotografie kataranskitów z widocznymi kryształami klinozoisytu (clz) na tle 

plagioklazów (pl, A), klinozoisyt na tle plagioklazów (B), orto- i klinopirokseny (opx, cpx) z 

hornblendą (hbl) oraz granatami (gar, C), hornblenda zwyczajna i biotyt (bt, D). 

W innych miejscach z kolei układają się w linie 

wzajemnie przecinające się ze sobą, jak w 

przypadku struktur rozpadowych. W kolejnej 

próbce (15M03) widoczny jest pierścień 

zbudowany z granatów ściśle przylegający do 

siebie (fig 2c), izolujący fazy femiczne od tła 

skały zbudowanego z plagioklazów którym 

towarzysza kryształy biotytu, klinozoisytu. 

Niekiedy także serycytu i tytanitu. Wewnątrz 

tych pierścieni wykształconych w sposób 

nieregularny, przypominający korony reakcyjne 

które uległy procesom metamorficznym 

znajdują się kryształy hornblendy zwyczajnej 

niekiedy także z tytanitem obrastającym rutyl i 

ilmenit. A także fazy siarczkowe i hematyt. 

Wewnątrz tych stref znajdują się duże kryształy 

ortopiroksenu, w strefach spękań obrośnięte 

hornblendą zwyczajną oraz biotytem (fig. 2c, 

14). W strefach naturalnej łupliwości tych 

minerałów widoczne są drobne kryształy 

cyjanitu wykształcone w postaci niewielkich 

wydłużonych lamelek. W próbce 16M03 na tle 

będących wewnątrz pierścieni zbudowanych z 

granatów i hornblendy klinopiroksenów 

widoczne są także niewielkie wrostki rutylu 

układającego się wzdłuż naturalnej łupliwości 

tych minerałów (fig. 3d). Wewnątrz niektórych 

z piroksenów widoczne są także 

glomeroblastyczne skupiska serpentynu 

(antygorytu) któremu towarzysza niewielkie 

ilości kumingtonitu i cyjanitu (fig 3d). Część 

klinopiroksenów wykazuje daleko idące 
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deformacje które odznaczają się skręceniem 

stref łupliwości wykształconych łukowato oraz 

anomalnym ściemnianiem falistym. Niektóre 

ortopirokseny ulegają uralityzacji która 

stopniowo wzdłuż ich stref łupliwości układa 

się tworząc wspólne z biotytem i antygorytem 

agregaty.  Większe skupiska rutylu widoczne w 

interstycjach pomiędzy skupiskami granatów 

wykazują polisyntetyczne zbliźniaczenia (fig. 

3b,13).  

Fig 3. Wrostki rytlu i klinopiroksenów na tle hornblendy i granatów (A), zonalne kryształy rutylu (rt) 

w granacie (B), tytanitu (tit), ilmenitu (ilm) oraz klinopiroksenu na tle hornblendy zwyczajnej (C) 

wrostkami rutylu oraz kumingtonitu (cum) i cyjanitu (cya) na tle ortopiroksenu (D). 
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Fig 4. Rodzaj granatu występujący w kataranskitach. 

 Wyniki analiz w mikroobszarze wskazały 

iż omawiane granaty zbudowane są głownie z 

cząsteczki grosularowej i piropowej z 

niewielkim udziałem almandynu i andradytu. 

Spessartyn prawie nie występuje (fig. 4,9, 

tab.1).  W przypadku plagioklazów dominuje 

cząsteczka labradoru i bytownitu, 

charakterystyczna dla gabroidów przy znacznie 

mniejszym udziale innych plagioklazów oraz 

raptem pięcioprocentowego udziału ortoklazu 

(fig. 6,11, tab.1).  

 

Fig 5. Typ minerałów femicznych stwierdzony 

badaniami w mikroobszarze. 

W przypadku minerałów femicznych 

stwierdzono występowanie głównie 

klinozoisytu, któremu towarzyszy hornblenda i 

uralit a pirokseny reprezentowane są głównie 

przez salit i ferrosalit (fig 5,8,10, tab.1). 

 

Fig 6. Rodzaj plagioklazu. 
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Fig 7. Charakter minerałów rudnych zbadanych 

w Kataranskitach. 

Minerały rudne reprezentowane są przez 

wspomniany rutyl, ilmenit z domieszką tytanitu 

oraz niewielkim udziałem magnetytu i 

chalkopirytu (fig. 7,12,13, tab.1). 

4. DYSKUJA I WNIOSKI. 

 

Omawiane skały wykazują bardzo 

interesująco wykształconą sekwencję 

mineralną, wskazującą na ich metamorfizm. 

Wytworzone granaty przypominają zmienioną 

wtórnie  koronę reakcyjną na około piroksenów. 

Mogła ona powstać pierwotnie podczas 

dyferencjacji stopu w trakcie wydzielania się 

kumulatów plagioklazowych z kwarcem jako 

efekt korozji minerałów maficznych 

związanych z bardziej zasadowym stopem 

magmowym. Taki scenariusz jest możliwy w 

przypadku wtórnej iniekcji magmowej  w 

zastygający stop. Jednak najczęściej iniekcja 

taka ma charakter bardziej pierwotnych skał i 

związana jest ona z opróżnianiem komory 

magmowej na skutek stygnięcia intruzji i 

ruchów tektonicznych. Drugim scenariuszem 

może być zmiana metasomatyczna tych skał na 

skutek przemian geologicznych pod wpływem 

ewolucji  Kolsko-Laplandzkiego Pasa 

Mobilnego, w czasie w którym doszło do zmian 

tektonicznych w poszczególnych blokach 

intruzji. Mogło wtedy dojść do metamorfizmu 

jej skał i tym samym wytworzenia się stref 

koronalnych w omawianych kataranskitach. 

Powstanie granatu zatem w drugim przypadku 

mogło by być efektem kolejnego metamorfizmu 

związanego już z młodszymi na prężeniami 

tektonicznymi które miały miejsce w 

omawianych skałach. Datowanie tego procesu 

określono na wiek 1.9Ga [4]. Wiąże się ono już 

z orogenezą sfekoneńską.  

Niewątpliwie omawiane kataranskity 

stanowią bardzo interesujący przykład skał, o 

wysokich walorach estetycznych, które mogą 

być wykorzystywane jako kamień ozdobny oraz 

płyty okładzinowe. 
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1. ANEKS GRAFICZNY 

 
Fig 8. Wyniki analiz w mikroobszarze chlorytu, klinozoisytu. 

 
Fig 9. Wyniki analiz w mikroobszarze granatów. 
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Fig 10. Wyniki analiz w mikroobszarze piroksenów. 

 
Fig 11. Wyniki analiz w mikroobszarze plagioklazów. 
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Fig 12. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów rudnych. 

  

Fig 13. Zuralityzowany ortopiroksen  w towarzystwie hornblendy zwyczajnej oraz granatów 

(mikrofotografie z zaznaczonymi miejscami badań w mikroobszarze -pole 12 i 14 w próbce 

16M03). 

 

 

Fig 14. Granaty oraz zonalne rutyle a także kryształy hornblendy (mikrofotografie z 

zaznaczonymi miejscami badań w mikroobszarze -pole 1 i 2w próbce 16M03).   
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1. ANEKS TABELARYCZNY 

Tab. 1. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów w kataranskitach. 

próba C O Na Mg Al, Si S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Cu faza 

16M03(15)_pt3 1,71 43,72 0,83 7,94 2,03 24,25       13,87         5,65   chlor 

17M03(1)_pt1 1,78 46,12 0,15   14,78 18,33       14,85         4   klinozoisyt 

17M03(1)_pt2 2,05 45,22 0,42   14,86 18,32       15,07 0,13       3,93   klinozoisyt 

17M03(1)_pt3 2,01 46,14     14,72 18,06       15,13         3,93   klinozoisyt 

17M03(1)_pt4 2,32 48,09 0,18   13,89 17,57       14,31         3,65   klinozoisyt 

17M03(1)_pt6 2,12 45,87 0,23 0,12 14,96 18,09       14,68         3,94   klinozoisyt 

17M03(1)_pt7 1,93 45,35 0,21 0,16 14,97 18,3       15,04         4,03   klinozoisyt 

17M03(1)_pt8 2,12 45,56 0,36 0,19 14,76 18,35       14,87         3,8   klinozoisyt 

16M03(2)_pt1 5,69 13,61   0,64 2,43 3,36 24,68     1,53 0,28   0,72   24,58 22,49 chpy 

16M03(1)_pt4 1,56 43,83   3,86 11,04 18,11       7,04 0,73     0,46 13,38   grt 

16M03(1)_pt7 1,75 42,52   3,8 11,05 17,94       7,49 1,83   0,28   13,35   grt 

16M03(1)_pt8 1,55 44,46   3,44 10,94 17,54       7,24 1,04     0,31 13,48   grt 

16M03(2)_pt4 1,63 44,57 0,27 3,82 11,12 17,69       7,53 0,28       13,08   grt 

16M03(3)_pt3 1,26 44,45   6,11 8,47 18,6   0,78 1,04 7,42 2,51       8,72   grt 

16M03(3)_pt7 1,37 45,03   3,24 10,99 17,68       6,98 1,68       13,02   grt 

16M03(4)_pt6 1,5 45,45   3,17 10,63 17,02       7,31 2,54       12,38   grt 

16M03(11)_pt3 1,52 44,69   3,18 10,96 18,69       6,8       0,86 13,3   grt 

16M03(14)_pt3 5,88 43,5 0,55 2,54 7,95 15,91       6,58     4,08 0,47 12,55   grt 

16M03(14)_pt4 1,34 44,79   3,81 11,39 18,76       6,77       0,66 12,48   grt 

16M03(15)_pt2 1,51 44,15 0,54 2,96 10,95 18,56       7,44       0,73 13,15   grt 

16M03(15)_pt6 2,49 40,27 1,27 3,81 5,77 13,44   0,47 0,99 4,87 0,29       26,33   grt 

17M03(1)_pt9 2,38 45,3 0,93 7,1 7,16 20,53     0,56 8 0,33       7,7   hbl 

16M03(2)_pt3 1,72 44,93 1,46 5,96 9,54 17,54   0,86 0,6 7,04 1,11   0,63   8,6   hbl 

16M03(11)_pt6 1,95 44,63 1,82 6,69 7,67 19,91   0,54 0,69 7,48 0,51       8,12   hbl 

16M03(12)_pt7 1,28 43,89 1,78 5,47 7,56 19,09   1,15 1,21 7,49 0,29       10,78   hbl 
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16M03(12)_pt8 1,45 44,32 1,45 5,46 7,53 18,88   1,13 1,38 7,4 0,42       10,6   hbl 

16M03(3)_pt6 1,56 45,41   5,75 8,75 17,86   0,87 0,79 7,27 2,55   0,29   8,89   hbl? 

16M03(3)_pt9 1,62 44,76 1,71 5,76 8,29 16,84   0,67 0,93 6,69 4,1 0,49     8,15   hbl? 

16M03(12)_pt3 5,48 41,6 0,78 6,01 2,26 19,89       14,02     1,5   8,46   opx 

16M03(12)_pt4 2,71 39,68 1,14 7,06 2,68 22,58       14,46         9,69   opx 

16M03(12)_pt5 1,32 44,31 1,08 8,15 1,61 24,56       13,59         5,39   opx 

16M03(12)_pt6 1,55 43,65 1,22 8,05 1,67 24,8       13,44         5,61   opx 

16M03(14)_pt5 1,62 45,43   7,84 1,78 24,82       12,86         5,07   opx 

16M03(14)_pt7 1,29 44,25 1,13 7,89 1,6 24,79       13,34         5,72   opx 

16M03(3)_pt8 4,88 45,48 4,68 0,43 11,17 25,46     0,94 1,85 2,54   1,42   1,15   pl 

16M03(3)_pt1 1,14 51,45 8,62 0,54 10,53 24,05       0,87 1,61       1,19   Si 

16M03(12)_pt9 1,36 46,78 5,59 0,62 12,72 26,92       4,99         1,03   pl 

16M03(11)_pt5 1,37 46,99 5,55 0,48 12,93 26,27       5,14         1,26   pl 

16M03(15)_pt5 1,25 47,05 4,7 0,42 13,53 25,7       6,29         1,06   pl 

16M03(15)_pt4 1,34 47,08 4,57 0,37 13,82 25,82       6,3         0,7   pl 

16M03(12)_pt10 0,96 47,01 4,59 0,33 14,07 25,97       6,39         0,68   pl 

16M03(1)_pt5 1,36 47,78 3,93 0,25 13,68 23,11       6,38 2,69       0,82   pl 

16M03(14)_pt1 1,13 46,72 4,22 0,43 14,44 25,23       7,04         0,78   pl 

16M03(7)_pt5 1,4 48,12 3,54   14,87 24,21       7,85             pl 

16M03(11)_pt4 1,59 47,54 3,43   14,93 24,01       7,85         0,65   pl 

16M03(7)_pt4 1,33 47,88 3,51   15,27 23,93       8,08             pl 

16M03(7)_pt3 1,55 47,47 3,2   15,8 23,83       8,14             pl 

16M03(7)_pt1 1,29 47,45 3,23   15,73 23,69       8,62             pl 

16M03(7)_pt2 1,17 47,77 3,19   15,47 23,78       8,61             pl 

17M03(1)_pt13 1,82 46,87 2,57   15,98 23,09       9,44         0,23   pl 

17M03(1)_pt10 1,83 46,5 2,54   16,16 22,94       9,68         0,34   pl 

17M03(1)_pt11 2,71 46,59 1,59   16,35 21,21       11,31         0,25   pl 

17M03(1)_pt12 2,06 46,24 0,19   16,54 18,42       15,13         1,42   pl 

16M03(1)_pt6 1,35 51,59     0,7 43       0,45 1,98   0,19   0,75   qtz 
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16M03(14)_pt6 1,18 52,24   0,51 0,6 42,78       1,25         1,43   qtz 

16M03(10)_pt3 1,46 34,71 1,82   3,92 6,16       1,76 2,44 0,34     47,4   mt 

16M03(10)_pt4 1,57 34,85 1,73   3,8 6,05       1,65 6,38 0,57     43,06   mt 

16M03(15)_pt1 1,14 31,11 0,74 1,03 2,61 4,5       1,35         57,53   mt 

16M03(12)_pt1 0,84 36,44   1,59 0,47 3,84       1,62 24,28   0,31 0,55 29,37   illm 

16M03(12)_pt2 1,51 35,47 0,53 1,71   4,38       1,59 21,1   0,33   30,58   illm 

16M03(3)_pt2 1,49 37,47   0,52 1,3 2,26       0,93 25,62   0,38 1,72 26,76   ilm 

16M03(3)_pt4 1,66 33,74   0,59 1,42 1,89       0,99 27,98     1,74 29,99   ilm 

16M03(3)_pt10 1,39 33,83   0,79 1,43 2,06       1,06 28,32     1,22 29,9   ilm 

16M03(4)_pt2 1,34 34,95   0,34 0,79 1,56       0,84 29,09     1,45 28,55   ilm 

16M03(4)_pt3 1,43 34,76   0,36 0,79 1,57       0,66 29,47   0,34 1,36 29,26   ilm 

16M03(10)_pt1 1,38 37,78 1,39   4,02 5,8       2,45 7,3 1,27     38,62   ilm 

16M03(10)_pt2 6,76 35,26 1,31   3,64 5,35       1,86 3,38   4,12   38,32   ilm 

16M03(11)_pt1 0,84 34,26 0,83 0,99 1,51 3,64       1,07 26,26     1,54 29,06   ilm 

16M03(1)_pt1 1,84 35,49     0,47 0,83       0,44 31,2     0,99 28,01   ilmenit 

16M03(2)_pt2 0,63 37,66   0,93 1,93 2,9       1,49 52,08       2,39   rt 

16M03(2)_pt5 0,97 45,71 0,67 2,5 4,12 6,5   0,25 0,19 2,73 31,98       4,38   rt 

16M03(3)_pt5 0,62 37,26   0,32 0,98 1,47       0,4 57,95       1,02   rt 

16M03(4)_pt1 0,9 36,92   0,28 0,79 1,35       0,56 57,92       1,29   rt 

16M03(4)_pt4 1,88 39,14       1,68       1,18 49,04   3,28   2,16   rt 

16M03(1)_pt2 0,79 42,31 0,28 0,23 0,81 1,52       0,37 46,5       0,71   rutyl 

16M03(1)_pt3 0,79 40,85     0,37 0,57       0,23 51,3           rutyl 

16M03(4)_pt5 1,41 41,46     1,19 13,29       15,84 23,66       3,16   tyt 

16M03(11)_pt2 0,94 42,8 0,71 1,12 2,18 6,71       4,56 37,81       2,49   tyt 

16M03(14)_pt2 1,82 49,87 0,49 9,97 9,35 15,35   0,4 0,57 1,71 0,85       9,63   tyt/pl 

16M03(2)_pt1 5,69 13,61   0,64 2,43 3,36 24,68     1,53 0,28   0,72   24,58 22,49 chpy 

 


